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Förvandla rummen  
i våtutrymmen

Våtutrymmen: Guide till golv och väggar
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Att se till kundernas, personalens, besökarens  
eller patientens välbefinnande är av högsta vikt  
och våtutrymmen kan vara en utmaning.  
Vi samarbetar med er för att skapa estetiskt  
tilltalande och hållbara lösningar som bygger  
på design för våtutrymmen där halkrisken är  
mycket hög.

De flesta byggnader har våtutrymmen som ska 
användas av en rad olika människor och därmed 
många olika individer att upprätta säkerhet för.

Vi tar er säkerhet på allvar. 

Schampon, badoljor och 

hårvårdsprodukter som finns i 

våtutrymmen utgör alla en risk för 

människor som går omkring. Vårt 

specialgolv håller halkrisken nere 

till en på miljonen, även under 

dessa tuffa omständigheterna. 

Det är inte bara utformat för att 

ge lugn och ro utan även för att 

ge ett bestående intryck av såväl 

utseende som funktionalitet.

Våra olika lösningar är utformade 

för en rad olika miljöer, såsom 

sjukvårds-, hotell- och skolmiljöer 

där de skyddar personal som 

tar hand om patienter, gäster i 

hotellbadrum och studenter som 

duschar efter att ha sportat.

Halk- och fallolyckor är inte 

vår enda angelägenhet i 

våtutrymmen. Fukt inomhus 

och dålig städning kan leda till 

ansamlingar av bakterier och 

mögel, vilket kan ge en negativ 

inverkan på människors hälsa 

liksom på rummets utseende. 

Använd våra säkerhetsgolv 

och hygieniska vägglösningar 

för våtutrymmen för att skapa 

säkra och lättskötta miljöer.

Med estetiskt tilltalande produkter 

i en rad olika färgtoner kan 

vi tillsammans arbeta fram 

välkomnande och tilltalande rum 

i era mest krävande miljöer.

Erbjuder lösningar  
för välmående  

Hull Women and  

Children’s Hospital, UK 
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Altro Aquarius™ | Lighthouse
PX2001 | LRV 70
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“När vi kombinerade golvserien  

Altro Aquarius med den alltid populära  

Altro Whiterock fick vi en lättstädad, 

stegsäker lösning som ser fantastisk ut.” 

Andy Seddon,   

Affärsdirektör,  

Lan Services Ltd, Storbritannien

Visste du att…?
Halk- och fallolyckor kostar det svenska samhället 
över 11 miljarder kronor varje år och att cirka 70 000 
personer/år skadar sig så allvarligt att de blir inlagda  
på sjukhus. 
Källa: Socialstyrelsen (statistik avser åren 2008-2017)

Gör rätt intryck
En välkomnande miljö är viktig i alla sammanhang. Våra vägg- och  

golvlösningar ger säkra och smakfulla alternativ för våtrum i allt från  

moderna hotell till funktionella studenthem, utan att ge en klinisk atmosfär.

Med smarta färger och kombinationer av golv och väggar kan du  

skapa spaliknande oaser i bostäder, göra omklädningsrummen i 

sporthallar till dynamiska och inspirerande utrymmen och åstadkomma 

lugnande badrumsupplevelser på vårdhem och sjukhus.

Praktiska, säkra och designbaserade
En vacker miljö måste även vara praktisk för att ge säkerhet åt anställda  

och besökare, uppfylla hygienstandarder och minimera infektionsrisken.

Altro Aquarius har 36 mjuka färgtoner att erbjuda, resultatet blir ett enhetlig,  

mjukt och hemmalikt utseende som har det livslånga halkskydd du kan  

förvänta dig av oss.

Altro Whiterock är tillgängligt i ljusa nordiska nyanser för att matcha  

dina designönskemål.
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Did you know?

Förebygg halkolyckor 
där det är viktigt: 
våra testresultat

På Altro kombinerar vi vanliga 
stegsäkerhetstester för att få ett så noggrant 
bevis som möjligt på hur säkra våra golv är.

University of Bath, UK
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Med Altro Aquarius sänks halkrisken till  

en på miljonen med vatten och vanliga 

smutspartiklar, såsom schampo och balsam.

Lägsta 

standardvärde 

för hälsa och 

säkerhet är ett 

PTV-värde på ≥ 36

Vi anser att vanliga standardtester inte alltid ger tydlig information om  

halkrisken och att kategorierna med mätparametrar är för breda.  

Därför kombinerar vi dem.

Våra säkerhetsgolv för våtutrymmen är testade med smutspartiklar  

från verkliga miljöförhållanden, såsom duschtvål, hårschampo och  

hårbalsam. Altro Aquarius har fortfarande ett PTV-värde på ≥ 36  

(slider 96) mot alla dessa smutspartiklar och halkrisken är bara en  

på miljonen. Med enbart vatten har de dock ett PTV-värde  

på ≥ 50 (slider 96).

Altro Aquarius har klassificering R11 i ramptestet.

Pendeltestet (BS 7976)
Den så kallade “pendeln” är en hälatrapp som under kontrollerade 

förhållanden får svepa över ett specifikt golvområde för att simulera 

en halkolycka på vått golv. Golvets halkgrad står i direkt förhållande 

till det uppmätta pendelvärdet. Golv med ett pendeltestvärde på 

≥ 36 (slider 96) under våta förhållanden har låg halkrisk. 

Ramptestet (DIN 51130)
Ramptestet är ett test som ofta används. Värdena R9 - R13 baseras 

på vinkelmätningar av en motoroljetäckt ramp som en person går på. 

Vinkeln vid vilken personen halkar ger R-värdet. Eftersom den vanligaste 

föroreningen på golv är vatten ger användningen av olja dock inte en sann 

bild av vad som händer under verkliga förhållanden. I barfotaversionen 

av testet (DIN 51097), där rampen är täckt med vatten, ges golven 

klassningen A, B eller C. Altro Aquarius har fått klassningen B.

Stegsäkra materialkomponenter

Aluminiumoxid

Återvunnet glas

Golv

Beläggningar av vatten / smuts

Tillverkning av säkerhetsgolv för optimal prestation i våtutrymmen
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Håll bakterierna borta 
Den fuktiga miljön i våtutrymmen kan gömma en mängd bakterier.  

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, bör bestående fukt och  

ansamlingar av mikroorganismer på inomhusytor och 

i byggnadsstrukturer undvikas / minimeras eftersom 

de kan leda till negativa effekter på vår hälsa.

Installera lättrengörliga golv- och väggsystem och garantera en 

ren och hälsosam miljö för alla användare. System som omöjliggör 

bakterieansamlingar är prioritet nummer ett; Altro Whiterock 

är ett fullständigt tätt väggsystem med sammanfogade kanter, 

fästen och skarvar som garanterat håller bakterierna borta.

Upprätthåll en ren miljö 
Om ett säkerhetsgolv inte rengörs ordentligt kan en riskfylld 

mängd smutspartiklar och föroreningar ansamlas på ytan och 

potentiellt öka halkrisken. För att kunna garantera högsta 

prestandan i högriskmiljöer har Altro Aquarius genomgått en lång 

rad tester med en mängd olika sorters skor och smutspartiklar.

Altro Aquarius™ | Treefrog
AQI2003 | LRV 33

Visste du att…?
Altro Aquarius bygger på tekniken Altro Easyclean  
och därför fordrar en mindre krävande rengöringsregim.   
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“Återkopplingen från boende och personal 

har varit ytterst positiv och de flesta 

kommentarerna lyder: “Badrummet är 

verkligen snyggt och det är mycket enklare 

att rengöra. Vi är glada över att ha valt Altro 

och kan verkligen rekommendera dem!” 

Elisabete Neto,   

Administrationschef för  

Bonney Healthcare Group

Altro Whiterock FR™ | Snowdrift 
W6FR/44 / W7FR/44 | LRV 80
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Did you know?

Arbeta i harmoni

Att hitta den rätta kombinationen av vägg- och 
golvbeklädnader är inte alltid så lätt och risken 
finns att den valda produkten inte fungerar. 
Med våra kompletta vägg- och golvsystem kan 
du vara säker på att alla delar är tillverkade 
för att passa ihop och fungera perfekt. 

Visste du att…?
Den total kostnaden för Altro Whiterock  
under hela golvets livslängd (25 år) är  
20 % lägre än den för keramikplattor.   

Altro Whiterock varken absorberar en enda droppe vatten eller försämrar  

hygienen, jämfört med väggar till vilka sedvanlig fogmassa har använts.

Se hur keramikplattor förstörs

Stålkuletestet (BS EN438-2-1991)

Våtutrymmestestet ETAG 022 del 3 bilaga A och F som utförts 

av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut visar att Altro 

Whiterock är ogenomträngligt och motstår vattenintrång.

Keramikplattor kan ge underhållsproblem som Altro Whiterock inte 

ger. Fläckar, fogsprickor och skador på enskilda plattor är vanliga 

problem. Men med vårt väggsystem behöver du inte spendera 

lika mycket tid och pengar på att syna och laga ytor.

Våra system är inte bara väl sammanpassade, våra omfattande tester  

har visat att de också är perfekt kombinerade. Altro Whiterock är  

utformat för perfekt passning med Altro Aquarius med vilket det bildar  

ett slutet, vattentätt system för att ge hög säkerhet och goda hygieniska  

förhållanden. Detta integrerade system har svetsade fogar, är heltäckande  

och ogenomträngligt.

Vårt integrerade system:

• är slutet och hygieniskt

•  är ogenomträngligt, frånstötande och lättstädat

•  tål extremt höga och låga temperaturer

•  är en god investering och utformat för att bibehålla prestanda  

 och utseende

Med färger som går från helvitt till det mer dekorativa Altro Whiterock  

Satins, kan Altro Whiterock erbjuda en serie av snygga 

designmöjligheter som fokuserar på elegans och hållbarhet.
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1.  Altro Whiterock FR | Cream | W6FR/41 / W7FR/41 | LRV 83  
2.  Altro Aquarius | Porthole | PX2007 | LRV 30  
3.  Fullständigt tät väggbeklädnad för optimal hygien 
4.  Dold skarv, för långlivade väggar som går lätt att installera
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Införliva våtutrymmesdesign  
i vardagen

Använd vår Altro Space Visualiser för att se hur din 
favoritprodukt tar sig ut i tredimensionell form. 

    visualiser.altro.com/se

Detta visar hur golv och väggar från Altro kan omvandla ett utrymme genom att 
skapa inspirerande, hygieniska och säkra våtutrymmen. För mer information 
om hur du väljer rätt lösning, ta en titt på www.altro.se/Produktvaljare  



6

Lugn

1

2

3

4

1

5

1. Altro Aquarius | Driftwood | PX2004 | LRV 32 
2. Altro Aquarius | Otter | AQI2006 | LRV 26 
3. Altro Aquarius | Gosling | AQI2023 | LRV 59
4. Altro Aquarius | Deckchair | PX2013 | LRV 50
5. Altro Whiterock FR | Cream | W6FR/41 / W7FR/41 | LRV 83 
6. Altro Aquarius | Mallard | AQI2015 | LRV 13
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Prover 

Om exakt färg är viktig, var vänlig  

begär ett materialprov

 040 31 22 00

 info@altro.se

Innehållet är korrekt vid tryckningstillfället. Altro förbehåller sig rätten att göra ändringar. © Copyright Altro 2019

Altro Nordic AB, Box 9055, 200 39 Malmö 
 040 31 22 00    info@altro.se   
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